
Kálvin a barátai körében. 

A nagy helvét reformátor komoly munkában eltöltött 
életének egy kedves és derűs epizódjával foglalkozunk jelen 
közleményünkben. Annyival szivesebben mutatjuk pedig ót 
be ez oldaláról olvasóinknak, mert a történetírók legtöbbje, 
eléggé igazságtalanul, úgy emlékezik meg Kálvinról, mint 
rideg, magába zárkózott természetű emberről, kinek az ártatlan 
baráti, társasági örömök iránt nem volt semmi érzéke. 

Számnélktili levelei teljes betekintést engednek e tekin-
tetben nemes lelkébe; és mi, éppen e levelek nyomán, ki 
fogjuk mutatni, hogy Kálvin a legnemesebben érző ember-
barát volt, ki örömest tárta ki szivét a hozzá közelebb állókkal 
szemben. És ez már kétségtelenül egyik legkedvesebb oldala 
neki, melynél az ő szeretetreméltó egyénisége a legmarkánsab-
ban kidomborul. S a ki abban kételkedni merne, mire pedig 
életének egyik legkiválóbb írója, Henry,1 rámutat: „hogy 
Kálvin az ő érczkeménységünek látszó kebelében meleg, ben-
sőségteljes, szeretet után vágyakozó és szeretetben megnyilat-
kozó szívet hordott", — az olvassa csak át figyelmesen az ő 
meghitt barátaival folytatott levelezéseit, a melyekből legott 
azt a biztos meggyőződést merítheti, hogy nála egy olyan 
gyöngéd, szeretetreméltó, odaadó és hű baráttal állunk szem-
ben, a kihez fogható az összes reformátoroknál nem talál-
ható fel. 

A történetírók megragadó, kedves vonásokban ecsetelik 
a német reformátornak, Luthernek, valóban egészséges és 
tiszta keresztyén alapokon nyugvó, családi életét és ama 
bájos viszonyt, a melyben ő az ő „Katá"-ját boldogította; s 
ezzel szemben mintegy hátrányául tudják be Kálvinnak azt, 
hogy noha Genfből gyakrabban hosszabb időre eltávozott, 
még sem maradt fen csak egyetlen sora sem, melyet nejéhez 

1 Henry III., 85. 
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írott volna; de ebből az esetből nagyon helytelenül vonják 
le ez írók ama következtetést, hogy a genfi reformátor tel-
jesen érzéketlen volt a családi életnek fenségesebb eszményi 
oldala iránt. Nem, ezerszer nem . . .! Igaz, hogy ő e téren 
Lutherrel szemben egészen háttérbe szorul. Túlkomoly jelleme 
nem igen engedte meg, hogy a női körökben olyan tetszős 
szerepet foglaljon el, mint a kedélyes német reformátor; de 
meghitt barátai közelében örömest elhagyta zárkózott termé-
szetét és egész valójában kitárta szívét azok előtt, a kik őt 
megértették. Erős önérzetének tudatában Luther sohasem 
tudta megszokni azt, hogy barátaival, mint magához hason-
lókkal bánjon el; és ha valamelyikőjökről elismerőleg nyilat-
kozik is meg szive, ez a dicséret úgy hangzik, mint nyájas 
leereszkedése egy szellemi fensőbbségének teljes tudásával 
bíró embernek. Ellenmondást, az ő szilárd meggyőződésével 
szemben más véleményt, nem szívesen tűr el azoktól, a kikről 
tudja azt, hogy magasan felettök áll Sőt későbbi éveiben, 
midőn Luther Béza megjegyzése szerint: „kálvini tapasztala-
tokkal lett gazdagabba, vagyis testi szenvedése miatt sok 
keserűség ejtette foglyul az ő lelkét, barátaival szemben tanú-
sított magatartása éppen nem volt kellemes és üdítő, hanem 
a legtöbbször nehézkes és tövises. Jól tudjuk, hogy maga a 
türelmes és szelíd Melanchton, ki leggyakrabban tartózkodott 
Luther közelében és legjobban ismerte őt, hozzávaló viszo-
nyát később: „rabszolgai állapotnak" jelezte,1 melytől fél, 
hogy — elébb vagy utóbb — közöttük teljes elhidegülés-
hez vezet. 

Mily egészen más képet mutat nekünk Kálvin e tekin-
tetben! Nézzük meg csak őt közelebbről az ő meghitt bará-
tainak körében: Farel, Viret és Béza társaságában és azonnal 
feltűnik előttünk az a páratlan nyájas, bizalmas és szívélyes 
viszony, a mely őket egybefüzte. Még ha egymás gyengéinek 
emlegetésére kerül is a sor, ez is valóságos apostoli intés-
számba megy, melyet maga Kálvin is, bármelyik barátja 
részéről jöjjön is az, engedelmes készséggel elfogad. Egyszer 
Farellel szemben majdnem esdöleg emeli fel szavát, midőn 
irja: „a villámok és mennydörgések soraidból megrázólag 
hatottak reám és gyermeki engedelmességgel fogadom el 
tőled azokat. Csak arra kérlek, hogy ne ítéld meg túlszigo-
rúan eljárásomat/ 3 Éppen ilyen viszonyban érzi magát Bézá-
val szemben is, a kit nemcsak barátjának nevez, hanem magát 

1 Lásd Gallé: Charakteristik Melanchtons p. 96. 
2 Lásd: Stahelin Cálvins Leben I. kötet 312. lap. 
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engedelmes fiának és tanítványának hívja, a kihez ő, mint 
követésreméltó mesteréhez, bizalmas hangon szól mindenkor. 
„Atyám, legdrágább atyám!0 így kiált fel leveleiben sokszor. 
Műveit küldi el a mesternek megbirálás végett; gyakran 
tanácsát, segítségét és gyámolítását kéri munkája közben s 
örömében szívének teljességét, bánatában lelkének egész 
keserűségét önti ki vele szemben. 

Az igazi testvéries egyenlőségnek és szabadságnak emez 
alapján, mely különben is minden tartósabb és áldásosabb 
barátságnak legelső feltétele, olyan benső, kedves és törhe-
tetlen viszony állott elő a genfi reformátor és barátai között, 
a mi ránk ma is ama benyomást teszi, hogy itt igazi keresz-
tyén férfiakkal s egyenesen a szenteknek közösségével van 
dolgunk. E baráti körben, melynek irányt Kálvin nemes lelke 
szabott, nincs egymással szemben semmi rejtegetni, semmi 
eltitkolni való. ^röm és bánat, gyengeség és önérzetes ön-
tudat, aggódás és remény, leverő állapot és vigasztalódás... 
sőt az emberi életnek legaprólékosabb eseményei sincsenek 
eltitkolva egymás közt. Mindent feltárnak egymásnak, a mi 
szívöket nyomja, hogy esetleg a teher könnyebben elhordoz-
ható legyen a közös vállakon. S Kálvin határozott jellemét 
itt láthatjuk a legjellegzetesebben feltüntetve az ő barátjaival 
folytatott levelezéseiben, melyek nem csak legvilágosabb, 
hanem leghűbb tükörét is képezik az ő kiváló egyéniségének. 
Most lelkének egész keserűségét erős szavakban' önti ki s 
kíméletlen szemrehányással és panasszal támad; majd bocsá-
natért esd és keresztyén alázattal ismeri be, hogy eljárása 
igaztalan és méltatlan volt. Egyik levelében keserű panaszra 
fakad az életnek súlyos terhe és kellemetlensége felett, mely 
vállaira ónsúlylyal nehezedik és a mely mintegy napi eledelét 
képezi s kívánja a halált, hogy Őt, e neki éppen nem tetsző 
működési körből megváltsa; a másikban pedig teljes meg-
győződéssel tesz tanúbizonyságot arról a rendithetetlen el* 
határozásról, hogy addig Genfet el nem hagyja, míg ügyét 
diadalra nem juttatja s felhívja barátait is, hogy bátorságukat 
semmi szín alatt el ne veszítsék, hanem gondoljanak arra is, 
hogy ó is velők együtt érez és szenved; de azért nem esik 
kétségbe a jövő felett.1 

A protestáns egyház eseményekben gazdag történelme 
aligha mutathat fel hasonló jeleneteket, mint a milyenek a 
reformátorok e szűkebb baráti körében gyakran előfordultak, 
a melyek igen érdekes világosságot vetnek az ő egyéni jel-

1 Calvins Ausserongen, .bei Hundeshagen p. 253. 
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lemökre is. Mindegyikőjük úgy tűnik fel előttünk, mint határ-
talan buzgalmú lelkipásztor, a ki örömest él nemes és magasz-
tos hivatásának; a ki nemcsak vigasztalást nyújt ott, a hol 
égető szükség van erre,*de maga is vigasztalást keres mások-
nál ; a ki nemcsak megosztja terhét barátaival, de vállaira is 
veszi azoknak terhét; a ki nemcsak maga örül a sikerült 
munka felett, de részelteti örömében azokat is, kik erre érde-
mesek. „Valóságos örömnapjaim nekemír ja Kálvin Virethez 
intézett egyik levelében „bármelyikőtöket is láthatom, hacsak 
rövid pár órát is szenteltek időtökből nekemu. Midőn legked-
vesebb barátját Bézát a franczia vallásháhorú dúlása alatt 
sokáig nélkülözni kénytelen, kebeléből eme bánatos sóhaj tör 
elő: „soha olyan nyommasztó nem volt rám nézve az élet 
terhe, mint a mióta e leghűbb atyai barátomat nem láthatom 
és nehezen tudom elviselni nála nélkül tovább az élet súlyos 
csapásátM. A mint pedig később arról vesz hírt, hogy Béza 
Genfbe ütaztában beteg lett, sőt némelyek halála hírét köl-
tötték, egyik barátjához irott levelében (melynek czímzése 
elveszett), szívének egész keserűségét önti ki, midőn írja: 
„E perczben vettem soraidat, melyek egészen levertek és 
kibeszélhetetlen bánatot okoztak szívemnek. Éppen most 
jelentik nekem, hogy Bézát a gyilkoló pestis körünkből el-
ragadta. A föld poráig lesújtott e hír engemet, ki az ő nemes 
barátságával mindenkor dicsekedhettem; de nemcsak engemet, 
hanem az egyházat is, a melyet most pótolhatatlan veszteség 
ért. Nem volna bennem az emberi érzésnek egy parányi 
szikrája sem, ha be nem ismerném, hogy mit vesztettem el 
én ő benne, ki nekem nemcsak hiv és igaz barátom, de atyám 
is vala. Hát még az egyháznak vesztesége milyen rémítő! Ha 
az ő lelkének nemességére, erkölcsi életének fönségére és 
egész lényének ama szűzies tisztaságára (candor) gondolunk, 
a mely őt, minden jók előtt, kedvessé tette. Óh ha a mi 
könyörgésünk visszaadhatná őt még egyszer az életnek!141 

Midőn Viret feleségének súlyos betegsége tudomására jut, a 
legnagyobb gyöngédséggel írja a férjnek: „Kedvesed felgyó-
gyulását naponként az Úr kegyelmébe ajánljuk. Légy meg-
győződve, hogy éppen úgy aggódunk az ő életéért, mintha 
csak a mienk volna. Azonnal küldöm hozzád a jeles Textor 
orvost, hogy tanácsát igénybe vehesséteka. És a mint ez a 
nő, a nyújtott orvosi segítség daczára is jobblétre szenderült, 
egész megható melegséggel igy ír a férjnek: „Jöjj, azonnal 
jöjj hozzám, hogy mély fájdalmad itt enyhüljön és rettentő 

1 Lásd: Calvins Briefe. Amsterd. Ausgabe 160. levél. 



/ 

DR. MÁRK FBRBNCZ 

csapásod nálam kinyugodhasd. Gondom lesz rá, hogy téged 
bánatodban itt senki ne zavarjon. Itteni testvéreid megígérik 
neked ezt s bizonyára Genf polgárai is ehhez tartják mago-
kat. Megrázólag hatott ránk ama lhegdöbbentő hír is, hogy 
itt némelyek azok közül, a kik szívesen várták volna ezt, 
egyenesen a te halálodról beszélgettek. Soha alkalmatosabb 
időben nem jöhetett volna a hírt megczáfolé leveled! A mint 
ez megérkezett, az ötömnek olyan határtalan megnyilatkozása 
vett erőt rajtunk, hogy azt még csak leírni sem lehet. De 
miért tartalak tégedet továbbra is vissza e levélírással attól, 
hogy azonnal, minden késedelem nélkül, mihelyt csak teheted, 
hozzánk jöjj44. Midőn Farel, a kit Kálvin tréfásan „zabolátlan 
oroszlánynak nevezett el, hajlott kora daczára egy 18 éves 
leányt vett feleségül, leverő érzések közt, de a melyből a 
keresztyén megbocsátás nemes hangja csillan elő, írja a 
neunburgi lelkészeknek: „Egészen levert és megnémított a 
vett hír. Még rövid fél évvel ezelőtt ez a szegény testvérünk 
előttem kinyilatkoztatta, hogy őt, mint futó bolondot, egye-
nesen ártalmatlanná kell tenni, ha üyen korban, olyan fiatal 
leányt nőül venne. Bocsássátok meg azonban az ö lépését, 
tekintve hűséges szolgálatára0.1 

Lényegileg ugyanez a nemes hang vonul át a helvét 
reformátornak ama leveleiben is, melyeket azon barátaihoz 
és munkatársaihoz intézett, a kik vele szorosabb viszonyban 
nem állottak ugyan, de hozzá mégis a szeretet és tisztelet 
kötelékeivel voltak fűzve. Ilyenek p. o. Bucer, Qryneus, 
Capito, Buüinger, Mdanchton, Miconius, Vadian, Hallét, A. 
Lasco és mások. Ezekkel is mindig úgy bánik el, mint 
Krisztus egyháza építésének nagy munkájában, érdemes 
munkatársaival. 

Nem lehet feladatunk itt Kálvin leveleinek tömkelegéből 
továbbra is terjedelmes kivonatokat közölni; hadd emeljünk 
ki még azonban pár jellemző vonást ezekből. 

Midőn 1551-ben, csaknem egy időben, Bucernek és 
Vadiánnak haláláról értesül, keserű szavakban fakad ki ama 
veszteség. felett, mely, ezek elhunytával, újólag érte őt. 
„Ismét sebek, mindég csak sebek! Gyászra új gyász jelent-
kezett . . .! Vajha az Úr mielőbb elvenne már engemet, hogy 
ne kdljen nekem túlélni és elsiratni mindazokat, a kik szi-
vemhez köttettek".8 Egy ifjú barátjáról, Varenniusról, a ki 
mint titkár rövid ideig oldala mellett működött, következő . 

1 Calvins Schreiben an die Neunburger Geistlichen L, 45. 1. 
2 Lásd Calvins Lebeo von dr. Stühelin. II. kötet, 408. lap. 
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nyilatkozatot teszi: „Míg velem élt, az élet terhe is könnyebb 
volt nekem; most pedig minden puszta és kietlen körülöttem. 
Unom az életet." 

Hogy mint lelkipásztor, mint felelt meg magasztos hiva-
tásának Kálvin eme távolabbi barátainak körében, tanúságot 
tesz errAl ama pár sor, melyet Libertet Kristófhoz intézett: 
„Kedves Kristófom! Leveled elején felhozod, Jiogy nem vagy 
többé eléggé erős a hitben. E vallomásod a milyen kellemet-
lenül, éppen olyan fájdalmasan érintett engemet. Vizsgáld 
meg csak közelebbről magadat, mert a hiba egyedül csak 
benned rejlik. Bizonyára nem ismered kellőleg az evangé-
liumot. Ereszd csak az ekevasat kissé mélyebbre az Úr 
szántóföldjébe s meglássd, hogy lelked meggazdagodik és a 
hitben erősödni fogsz. Mit gondolsz, hová vezetne az, ha még 
hinni sem tudsz !a Sturm strassburgi polgármestert, ki az 
ottani ref. gyülekezetnek hatalmas oszlopa volt, felhívja, hogy 
az idők viharai közt tekintetét föl a magasba irányítsa, a mely 
ügyüket végre is diadalra vezeti és nem engedi meg az inga-
dozást. „Ha Istennek egyházát — írja neki — teljes szét-
rombolás fenyegetné és az Úr e földet teljesen megsemmisí-
tené, hogy e felett saját mennyei országát építse fel és abban 
az övéit maga köré gyűjtse, mi akkor is együtt leszünk és 
együtt maradunk. A mi barátságunk szent, hú és bpnsőség-
teljes*. Midőn Knox, a skót Farel, nejét elveszíti és ez az 
erős akaratú reformátor, a kit soha emberi tekintet meg nem 
félemiitett, mégis a csapás súlya alatt ingadoz és szivének 
fájdalmát Kálvin előtt önti ki, ez a nagy reformátor a szere-
tetnek és vigasztalásnak olyan megható hangján fordul hozzá, 
a melyen csak igazi nagy lelkek szólhatnak. És végre az is 
említésre érdemes, a mint ezt egy legújabbkori történetíró 
jelzi:1 „hogy mindazon genfi polgárok, a kik az ő korában 
éltek és vele ott gyakrabban érülköztek, úgy tekintették 
magokat, mint Kálvin családjának gyermekeit, a kik előtt e 
reformátornak ajtaja és szíve, éjjel és nappal, minden időben 
nyitva volta. Kálvin volt az, a kit Bolsec és a római egyház 
történetírói szívtelennek és emberi szörnyetegnek írnak le és 
a kit még a mi sorainkban is némelyek, a kik az ő nagy és 
nemes lelkébe kellőleg soha be nem tekintettek, rideg és zár-
kózott természetű egyénnek festenek le. 

Midőn Luther, hogy közleményünk zárórészéhez köze-
ledve, még egyszer összehasonlítsuk e két nagy jellemet, 

1 Lásd: In der genfer Archáologischen Zeitschrift IX. kötet, 
391. lap. 
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élete végéhez közeledett, jól tudjuk, hogy tőle még legjobb 
barátai is, a kik körében gyakrabban megfordultak, némi 
személyes 'sérelmeket gyakran szenvedtek el. Általában véve 
sokszor tapasztalhatták azt, hogy az aggkorral együtt járó 
érzékenység erőt vett rajta és kedélye mindig keserűbbé 
lett: addig Kálvinnál éppen ennek ellenkezőjét tapasztalhatjuk. 
Mennél többször időzött valaki az ő körében s mennél köze-
lebbről megismerte őtet, annyival jobban megszerette s any-
nyival gazdagabb és bensőségteljesebb lett az ő baráti szíve. 
M^g a kik eléggé oktalanul gyűlölték is e nagy egyéniséget, 
midőn közelébe juthattak és megismerték, megszégyenülve 
némult el minden gyalázkodásuk. Haldokló ágyánál pedig ott 
állott Genfnek összes lakossága; s még azok is, a kik sokszor 
ellenséges érzülettel viseltettek iránta, meghatott szívvel néz-
ték őt, sírva és jajgatva. Nem állott ott többé barát és 
ellenség, hanem egy, a fájdalom súlya alatt összetört tömeg, 
a mely teljes valójában érezte azt a veszteséget, a mely az 
ő halálában nemcsak Genfet, hanem az egész evangéliumi 
keresztyénséget érte. 

Kell-e hatalmasabb tanúbizonyság Kálvinnak baráti 
nemes szíve mellett, mintha még felemlítjük azt is, hogy maga 
Melanchton nem kiván egyebet, csak azt, hogy: „fáradt fejét 
Kálvin kebelére hajtsa le és ott halhasson meg!" 

Dr. Márk Ferencz. 




